


Variable        متغیرها



، فرد و صفت كه  ابلها داهددگه ي هرش لبشهد و      ءشي ،هر پديده•
 .لتوداد حبالت و مقبدير متفبوتي رد لپذيرد متغ ر دست

 صفت غ ر مشترك مجموع  دش دگ دفردد، عنبصر و دش بء•

 

 ...وگن، اد، سن، درآمد، شدت ل مبرش : مثبل•

 



گدوي  مورد لررسهي اهردر    3دين صفبت غ ر مشترك رد لبيد دگ 
 .ددد

 

 سبختبر -1

 مق بس داددگه ي رش -2

 اقش صفبت در پژوهش -3

 



هر متغ هر، ههر كهددز دگ دههددت دخت بصهي و يهب ههر يه  دگ         •
 .سئودالت پرسشنبم  ل  دست مي آيد

 



 انواع صفات از نظر ساختار

: صفتي ك  لطور مستق م ابلا مشهبهده يهب داهددگه ي هرش لبشهد      :متغ ر -1
 ...راگ، جنس، وگن 

مستق مبً ابلا داددگه ي رش ا ست و غ ر مسهتق م لهب يه  متغ هر      :مفهوز -2
 (معدل)پ شرفت تح  لي  : ديگر سنج ده مي شود

مستق مبً ابلا داددگه ي رش ا ست و غ ر مستق م لهب ننهد متغ هر     :سبگه -3
يهب   ....( امهبگ، روگه، خمهس، تقهود و    ) دينهددرش  : ديگر سنج ده مي شهود 

BMI  يبDMFT 

 



 (نوع متغيرها)از نظر مقياس اندازه گيري آنها صفات انواع 

 . متغ رش دست ك  عدد پذير لوده و لب درابز ل بن مهي شهود   :متغ ر كمي•
 مثا فشبر خون، وگن 

 

. ابوده ولي حبالت مختلفي ددرد متغ رش دست ك  عدد پذير :متغ ر ك في•
 خوب و لد ،مرد و  گن ،مثا حبد و مزمن، خف ف و شديد

 



 :متغ ر هبش ك في•

 ..( سف د ،س به و )، اژدد (اث، مذكر ؤم)جنس : دسمي–

خف ف، متوسط )، شدت ل مبرش (كم، متوسط، گيبد)م زدن عالا  ل  مطبلع  : رتب  دش–
 (شديد

 :متغ رهبش كمي•

 تعددد حبملگي، تعددد گديمبن، تعددد داگشتبن دست :  يسست –

  : پ وست –

 مثا دمبش هود( صفر مطلق اددرد)فبصل  دش : دلف •

 مثا اد، وگن، درآمد( صفر مطلق ددرد)اسبتي  :ب •

 



 (Nominal)متغيرهاي اسمی 

بین مقااییر  . این متغیرها تنها بر اساس یک ویژگی تقسیم بندی می شوند

این صااا  اابام مقایساه نهاوی  و     . آنها فاصله، تقدم وتأخر وجوی نداری

 . عدی صار مطلق هم ندارند

 .فااد خصوصیا  جمع، تاریق، ضرب و تقسسیم و مقایسه هستند

 مذکر و مونث: جنس: مثم

 



 (ordinal)متغ ر هبش ترت بي 

دطالعهبتي در مهورد   . دفردد يب دش بء دگ لحبظ صفت خبصهي رتبه  لنهدش مهي شهواد     

ل ن طبقهبت مختلهف تقهدز و    . سلسل  مردتب يب رتب  دفردد يب دش بء رد فردهم مي كنند

 .   دمب صفر مطلق اددرد. تبخر وجود ددرد و ابلا مقبيس  هستند

 .دمب حبلت مقبيس  ددرد. فباد خ وص بت جمع، تفريق، ضرب و تقسس م هستند

 :  م زدن تح  الت: مثبل

 لبالتر دگ ديپلم   -6ديپلم   -5 دل رستبن -4ردهنمبيي   - 3 دلتدديي -2ل سودد  -1

 

 :م زدن آيبهي

   ضع ف                                              -3متوسط   -2خوب   -1

       



 (Distinct)متغيرکمی گسسته یا ناپيوسته 

ل ن مقبدير مختلف آن مقددر ديگرش اردر امي ي رد يب ل ن دعددد •
 .  فبصل  وجود اددرد

 تعددد گديمباهب يب تعددد دادداهبش پوس ده:  مثا



 (Continius) متغير کمی پيوسته

 

Interval     فاصله ای Ratio   نسبتی 



 متغير پيوسته فاصله اي

فاااد صاار یقیقای    . تقدم و تأخر یرجا  مختلف بین طهقا  آن وااعی است•

 . مثم یمای هوا و یرجه یرار . طهقا  اابم مقایسه هستند. است

اطالعا  یاصم از این مقیاس یارای خواص تاریق، جمع و مقایسه است اما •

    .                 عملیا  ضرب و تقسیم یر آن صدق نمی کند
               

 



 متغير پيوسته نسبتی

صار مطلق وجوی یاری و باه  . فاصله معین بین طهقا  وجوی یاری•

صااا  اابام مقایساه    . معنی عدم وجوی متغیر محسوب می گریی

مثام مقادار یرآماد،    . تقدم و تأخر بین یرجا  وجوی یاری. هستند

 یفعا  مراجعه به پزشک، اد، وزن

 .           یارای خواص جمع و تاریق و ضرب و تقسیم و مقایسه است•

 



 :سطوح سنجش متغيرها

 اسمی

 رتبه ای

 فاصله ای

 نسبتی

 . شود مي بيشتر آنها بين روابط و متغيرها تفسير قدرت رويم مي باالتر ها پله اين از چه هر



 متغيرها از نظر نقش آنها در تحقيق

 متغ ر مستقا•

 متغ ر ودلست •

 متغ ر مددخل  ير يب مخدوش كننده•

 متغ ر مستقا دوز يب تعديا كننده•

 متغ ر گم ن  دش•

 متغ ر كنترل•



 (  علت) متغير مستقل

یر تغییراتش مستقم است و از عوامم ییگر اثر نمای پاذیری و ای    •

خویش روی عوامم ییگار تااثیر مای گاذاری و محقاق یر فرآیناد       

را بر متغیار وابساته مصاخ      ارتهاط بین متغیرها نقش یا اثر آن

 .می کند

متغیر مستقم شرط مقدم یا شارط ززم اهام از وااوک یاک پیاماد      •

 .است

متغیری است که تحت یستکاری اارار مای گیاری و یاا رفتاار آن      •

 .تحت مطا عه ارار می گیری تا اثر و یا اثراتش مصخ  شوی



 متغير وابسته

متغیری است که یر نتیجه تغییراتی که یر متغیر مستقم ایجای می •

یر فرآینااد ارتهاااط بااین متغیرهااا  شااوی تغییاار ماای کنااد و محقااق

 .را بر اساس سطوح متغیر مستقم مطا عه می کند تغییرا  آن

 .متغیری که تغییرا  آن یاصم تغییر یر متغیرهای ییگر است•

 

 



 سرطبن ري و            كش دن س گبر  لررسي درتببط ل ن •

 دداش آموگدن  معدللب           هوش  لررسي درتببط •

 درتقبء ك ف ت تدريسدر       اظبرت و ردهنمبييلررسي اقش   •

 واوع ترومبوآمبوليلب         OCPم رت لررسي درتببط •

 گابن دستئوپروگلب   پ شگ رش دگ     دستروژنلررسي درتببط •

 گابن م زدن تح  التلب        حبملگي ابخودست لررسي درتببط •

 لررسي م زدن پ شرفت تح  لي دداشجويبن•



 نكته

هیچ تحقیقی نیست که مسئله تحقیق نداشته باشاد یر واااع هایچ تحقیقای     •

نیست که متغیر وابسته نداشاته باشاد و ای محقاق مای تواناد یر برخای        

یر ماواریی  . تحقیقا  متغیر مستقم یاشته و یر برخی ییگر نداشته باشد

متغیار   که محقق یر تحقیق متغیر مستقم نداری به جای متغیار وابساته از  
 .مالك نام می بری

 بررسی میزان هوش یانصجویان : مثال •



 متغيرهاي زمينه اي

متغیرهای اصلی مثم جنس، سان، تحصایال ، ماذها، امکاناا  ااتصاایی و      •

ثیر مای گاذاری و از افارای    أکه روی خیلی ییگار از متغیرهاا تا   ... اجتماعی و 

 .شدنی نیستند و اابم یخم و تصرف هم نیستند موری پژوهش جدا

متغیاار زمینااه ای بصااور  ااتاای بااا فااری یااا وایااد پااژوهش هماارا  اساات  •

 .یا ت عمومی یارند (مصخصا  یموگرافیک)

 بررسی ارتهاط  سرطان ریه    با     سن  افرای  •

 وابسته                 مستقم                           

 یر اینجا سن متغیر زمینه ای نیست       

 



 (تعدیل کننده یا مستقل دوم)واسطه اي  متغير

دين متغ ر شهدت درتبهبط و يهب جههت درتبهبط له ن دو متغ هر        •
 .ودلست  و مستقا رد تغ  ر مي دهد

 :مثبل •

 دگدش    و فقر   ردلط  لررسي•

 دگدش  = خباودده اباص + فقر •

 متغ ر ودسط  دش•

 



 یا مزاحم مخدوش کننده متغير

هم مای  ه ثیر گذاری متغیر مستقم بر وابسته را بأمتغیری است که مکانیزم ت•

 .زند و وجوی آن یر فرآیند پژوهش مزایم است

متغیری است که اثر مخدوش کنند  یر رابطاه متغیرهاای مساتقم و وابساته     •

 .ایجای می کند

 : مثم•

 روشن بوین موبایم یر جلسه•

 سر و صدای محیط آموزشی•

 رابطه سرطان ریه و ا کم•

 رابطه سیگار با بیماریهای الهی•



 سیگار

 سرطان ریه الکل



 متغير کنترل

متغ رش دست ك  دثر آن در فرآيند داجهبز پهژوهش خنثهي مهي     •
ل  هم ن جهت دين متغ ر رد متغ ر خنثي شواده ا ز مهي  . شود

 .يويند

 :مثبل•

 لررسي ردلط  سودد لب آيبهي لهددشتي شهرواددن ام•

 جبمع  آمبرش                                                        •

 (اوع شهر  –محا سکوات )                                                •



 جدول متغير هاي پژوهش

 ابزار
اندازه گيري    

 روش
اندازه گيري   

 واحد
اندازه گيري   

مقياس 
 اندازه گيري

نام  نقش نوع 
 متغير

 ترازو
. 
. 
. 
. 

 مشاهده
. 
. 
. 
. 

 كيلوگرم
. 
. 
. 
. 

 نسبتي
 فاصله اي
 رتبه اي
 اسمي

(پيوسته)كمي  
كمي 

(ناپيوسته)  
 كيفي

 مستقل
 وابسته 

 زمينه اي 
 تعديل كننده

مخدوش 
 كننده
 كنترل
 مالك


